
OŚWADCZENIE MAJĄTKOWE
wójlr. ż,§tqp.y łójb. sckrellr2 gniny, sł,rbliłr gńiny, kicrornik9 jódno§tki oĘ,nizNcyjń.j
en,iny, o§oby ZrEĘdzdjqc.j i czlo r orgl n! Zr rządzlj ącego gn innł 0$bą Pnwną o ń, o§o by' ńi,ią""i a."v,:" ia-;nhtriyjio w ini.Din sójla r

.,,My.zoDów, dnjr21 kłictni!20l7 l

t. osobg l k]adrj ąc2 ośł i.d.Z€ ni. obowiąnnr j c$ do 4odDcgo z pra{ ą,§i.rgnDqo
i Zupelng8o *ypcłni.ni! karir.j z rub.yli

l,l"rilrp.i"-"g,il""_t.ytt,i!żnljdująrYkonkfrtiyn,pr,rpgdkuza§losoł.nn\n!l.żł$pis,ć

:. Ó".l," .kl,a";q* ośsirdczenio obowiłzlna je okJeślić pżyn9lgżoość p6,cTgólnych
sk]adnikó§ jąlko9rch, do.bodów i ,obowiąźń d0 mająlku od.ęhnqo i mljĘrku objqlcgo
malżefu ką łspólnoś.ił nljłtkową,

ł, oi9b,].łn,c mJjłl1,oł.,]oĄ ) nNi5|Lu9 kr,|U i a grrn'c.,
s, orE,9dc,rnh nJjąlLo$cobeimuiC rO*ni€rs,cl^'€li.{i piln,.rnt
6, w cz§ści A ośsi,dczenir z!s!ń9 s! inlodrcje jr9n.. rY c4ści B 7ai inforń!.j€ nicj5sne

dDtyc;ąc. dresu zrmic§7łrDi. sldldlją.cgo ośłiddcZDic orrz ni.jsc2 Doloż€i'a

czĘŚĆ 
^

|!.n,/( podpi.. ]pr Bog,,ld\JBmoJ, BJ3,i.,/d Po,i3,-,,,
m lJ Ut rr, oi, T,,.,krcdo,ś)

Und,ony(r),,]0,05.L959r.,, N

,, v ie.]ski oło dgk Pon o cy społcczncj ! MszcżonóNj9.,

, sk6/v Praco\nik s.ćirLny ,,, ,,, ,, .., .
( nj.!!! 2t!d!ii ą nuo\lnro |u1, fuŃja )

Do,,po/.ni,, Ę/rl\p, o ł{!) /dn2ż i.p)ó ioo1 oog,Jn,.a, I o, "d.,"d/,l, o*

r.p,',,,,rln, ,..t)płną," U , ieDlbli./f,D,Ll 7:00ol \,,'b o, '53j /po,n,/m'
;ńi§hśJ-zdnh3ń!rc&]990I osamoźądzGgDjnnyń(Dz U z2001r,Nr14ż.poż 159L zpóźn,żnr].
żlodnjezin 24]j tej U iawy ośN ildczrm. żc pos iadam §chodzce { sk] ,n5D.ńskiej $pólDości
,naiąlkoWci lub nanołiacc nój ,na atek odĘbny:

_ nodki pieniężne zgrom5dzone § waLu.ic pohkiej .l20

ślOdk] |ictriężne zgrońa,lzone § §ah,li. obo.j:

l



P.wic?.hiia:..,,, ,, dzirlka pod btrd}nkicf zpkt l

III,

Po§ńdań !d7irly \L spólkrlr handlo§}ch na]ezypodać Licżbę ieniienla udzi&}ó§:

, ie, i\ 7,

ldzńlyt9śa ogiąpakict*iętśzytrizlo% dnałó\Y ł spólce:, "",,niedoq,zy ", "" ", "",

zt_!ot!ł(lLL osiąglrłem(ęl5D \ ńkU ubieglyn do.hód § wylokoś,i ""njgdo§,ży"", - - ",

Posjrda,n akicF ł spó]kach hrndLó$th nalcż! podrć lńzbl jenncnla*cji:

nildo,.1 ,,,

skcje te naD.rvią paki.lrviększ! iiż l0 o/oakcjiR spółce """, niedoqcy

z lego tJ,trlh osiąenąlcm(ęlń) w r.ku ubi.gl}m do.hód ry §ysokości: " iie do§,Z! "" "" "",

mh"ńa^ ?"negoLo ("o-,ll_ , d ebfug,l

;,";;;l,"-,;",;;'i D_,N&q _oo: p,, "Ń],,' dno,Ll -ro,,ou FMo,. rreo i, 
^ 

i L\",
i,,t 

"iii 
;Ńi r*i *.ti i "*,q "ił§p"ji"; 

ńic"i". któ.e podl.gdło 7 ycju ł dj odć pr,illBu - n,],ł
Dodaiopn]n]eni;idalęnab}ci.,odkogo:,,,..,.,,niedo§tzy,

Do,ńo|o*ierżchii:70n],oRaności:2o0lys.tylulpraYn, wlasność Dję'j pżd źwxr,icm

Mics7kanicópo*ier-hni:3ż,9ómr,osaności,l2535oZl,tlulpralvnyrvspóh!]a$Dśćńałżeńskr

^ktNr 
1703/2009 z2],03,2009,, .

mdDj sospodmś§a .,,,, ,,,, . nie dol}.zy.,,, .,, .. , po\iePJhnh", niedotycz} " , " ",

oN (oŚcj ,,, .,,, .. |]edoly.zy

fudza.]z&ŃdoN!:,,.., ..,,.,niedory.Z),,,

tJ-lulpngn! .. ..,,,,,,. .,,nj.do§tz),,..,, ""

Z lcgo lytrh o s iagtrąlem(elam) \ lok! u b ieg'r-n pP]ch ód i dochód ł *ysokoślj] , , , -,
. ,, nicdotycz} ,

2



]. P.o*.d7q działi]Dość 3o§podąrc74 (na]eł podrć fomę pl.Nną i pźcdmio1 dzillelnoścj):

, ,,, 
",. -ij.,) ,,, ,,

o,ob _ e,,, ,,, ni{Jo|,(7J,

. s,Iol,,c7,nn\r o obd i ,,,, ni. do]c^

z lego §ł un, osiągnąlgm (ęk ń) fuku ubicgly,n przyc]lód idochód § 
'rsokoś.]]

2 zJ z4dżaDr dżia]alno śc ią los pód a rczą hj b jencm pżedstaryi. ielem, pelnom ocnikj.n Ekie.]
dziilrlnoś.i(należypodaófojm9pEw|ąiDrztdD]otdżiałalności):,,.,,,,.,.,

,, niedo\.4 ,,,,, ,,,,

niedo' c/,, ,, ,,,

_ §.pohie, ia Jml.,ob1, r

z t.go §lulU osiągnąle,n(ęłaD) y roku ubigglym dochód w§fsokości:.,,,
nie doRcz} ,,,, .,,, ...,,,..,,

l, W spólkach hand]o§yh ( nl a, siedzibaspdki):.,,, njc doly.zy ....,,..,,,,,,,

. .jeśem czlon[icm zarządu (od kiedy):.,, ,,, ..,,. nic dorycz_v,, .,,,, ,,, ,,,, .,,,..,

. jestem czlonkiem radynrdżorclj (od kicdr):,,,.. iiedorycz],..,,, ,,,.,,,.,, ,,.,
jeścń członkicn komis,]i E§i7yj,tj (od kiedy):,, ijedoly.Z} .,,,, ..

z Ggo iyiulu osiqgnqlen (ęlam) w rckU ubjąlrn dochód \Y wysokoścj .. niedo§czy, ,,,

,, 1iedó|,!Ą ,,,

ieśemczłonkiemzarządu(orlkjcdy) .,,.., nńdo§tży..,,

niedo§.Z} ,,,,, .,, ,,,, .,, .,,.,
wysokoŚ.j],., niedoiycz}.,,..,,,

ele,n!7l k,,n-'ż3oulod,ed,l iedD'\.. ,,, ,,

jeneDl cżlonkien ftJ! nłdżó.ozcj (od kjcdy) niedo§c4..,,, .,,,.,, ,,, .,,,

_,]ćdcDlc,lonkieD komisjj E*jajnej (ddlj.dy), .,,nicdo§c?y

]



Ztegoly }u osiągrąłcjn(clm) w roku ubl.8lyn dochód !r y}sokości: i]cdol}tż},,.

Jnnc dochody osiągane z§lU]u zatrudnienia lUb ]nncj dżiala],ościzasbko\r.j luh żajęć,

Z podaiicjn kłot UżysknYanlch żkJŻdego§tulu: do!hód b hoz7studnicnir,,7s24Ż.54zł
| 4. .]l \,}n,ln u lo\a

sklrdnikińi.dii n,c]lomc8oo Banoś.iPo§yżej lo oo0 zlolych (§
,ńechanicżnych,a]cź], podać D&*9,,nódc] j rct Produk.jD:

,.,,, opeLA$.a ]999l,,, ..,

.,,, ..Fial sej.etrlo_?004r .. , ., ,,,

Zobolrjanir pieD]cżńc o \yanośc i po\_] ż9j l0 000żlo§dl, § i]jn zcjJgniete kred{)
ipoż).Zkiomz \a,unkinajakió zosblj. udziclone (]\obec kogo. \l z\ iązktr żjaki]n

,,,2l0.1.20l7

]Nie doitcży dziala]ności illlłórczcj W rolniciqic ł zakrclc Eodukcii roślinnel
j Zrvielzęccj. *, t'ómje i zakjcsic gospodanlva fudzjnne!.,

'Nic dolycży rad nadzorczych śPóldzielDi nicsżkałio§ych


